
ذذ يتعالى:  قال لل نن (( ا نس حح لل نأ ٍءء كك حي كه نش نق نل نأ نخ ند نببب نق نو حلبب ذن نخ نسببنا ذلَسن ا
حن ٍءن ذم خلممق كمممال الكريمممة اليات هذه مم ن يستفاد] 7[السجدة:)) ذطني
ننه. لهنه خلقه؛ كمال تعالى الله أحس

مم ن ممم ن الدللممة وجه حاله، يناسب ما على خخلق مخلوق كل أن فوائدها و
ند الية، يناسممب ممما على خلق مخلوق كل قط... كان ما...الوهاب! كل عب
ن ن كممان لممما كممذلك المممر يك ن لم لو أهنه الية م ن ووجهه حاله خلقممه أحسمم
كل أعطى (( الذ يقوله:  وهو طه سورة آية  إلى... هذا كان إذا طيب

هممداه  أي)) هببدى " ثببم لممه المناسممب خلقممه يعنممي"  خلقببه شببيء
مسممابقة فرضت لو البقرة أن أعتقد كذلك؟ أليس له، المناسبة لمصالحه

علممف ألقممي لو لك ن شأهنها م ن ما لهنه طبعا ل؛ تسابق؟ تذهب وظيفة في
كممل هممدى اللممه لن إليممه؛ ختسممابق هنعممم إليممه؟ تسابق البيت م ن زاوية في

طيب. يناسبه لما مخلوق
مم ن  خد الية فوائد و مني دارويمم ن هنظريممة وهممي الفاسدة النظرية الكريمة: تف

علممى صار ثم قرد الهنسان أصل وأن بالتطور، هنشأ الخلق يقول: إن الذي
نهنا الزم ن طول علممى الهنسممان سمميكون ممماذا هنممدري ما قاعدته وعلى إهنسا
نن شك ول هنعم، الزم ن خطول وجممل، عممز بممالله وكفر باطلة النظرية هذه أ
أصممرح  ممما)) طنين من الَسنسنان خلق (( وبدأقوله:  م ن هنأخذه

طي ن. م ن الهنسان خلق وبدأ شيء الية هذه م ن
مم ن  هممذا خلممق حيممث وجممل عممز قدرته الكريمة: تمام الية فوائد و

للقه في العجيب الهنسان ممه خ مره وفه مئه وتدبي الشمميء هممذا ممم ن وذكا
هنعم. الطي ن وهو الجماد

تتعلممق الممتي الختيارية الله أفعال الكريمة: إثبات الية فوائد وم ن 
يكممون البممدء  فممإن)) (( وبدأقمموله:  ممم ن تؤخذ؟ أي ن م ن بمشيئته،

واضح. عدم، ع ن
(( وبدأ:  لقوله يك ن لم أن بعد حادث الهنسان فوائدها: أن وم ن 

 هنعم.))
لمتعالى:  قال ثم  كث نل ((  نع كه نج نل حس حن نَسن ٍءة ذم نل حن كسال ٍءء ذمبب ٍءن نمببنا ذهنيبب )) نم

ممم ن خخلممق الممذي الهنسممان هممذا الكريمة: أن الية فوائد م ن] 8[السجدة:
ممم ن النمموع هممذا يبقممى أن أجممل ممم ن هنسممل لممه جعممل هنسممل، لممه الطيمم ن

.)) َسنسله جعل (( ثملقوله:  المخلوقات
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مببن :(( َسنسببلهتعممالى لقوله المني م ن خيخلق الهنسان فوائدها: أن وم ن
هممذا وعلممى المنممي، هممو المهي ن والماء الخلصة، هي  والسللة)) ساللة

المهي ن. الماء هو لهنه الهنثى؛ مني ل الرجل مني م ن مخلوق فهو
جعلممه حيممث الممماء لهممذا  وجممل عز الله الكريمة: حكمة الية فوائد وم ن 

لو إذ المنوي، الحيوان حفظ أجل م ن النوع، هذا وعلى الضعف  هذا على
نل كان ممم ن أكممثر غليظمما كممان ولو الحيواهنات بهذه احتفظ ما  الماء... سائ
وجل عز الله ولك ن تموت، فربما الحيواهنات هذه على ضرر منه لكان هذا

هنعم.  ،... الوضع هذا على جعله
م ن يستفاد آخره،  إلى)) روحه من فنيه وَسنفخ سواه (( ثمقال:  ثم 

(( ثملقمموله:  الهنسممان؛ خلممق أكمل تعالى الله الكريمة: أن اليات هذه
أحسببن في الَسنسنان خلقننا ((لقدتعالى:  قوله ذلك  ويؤيد)) سواه
هنعم. أي ))، صوركم فأحسن (( صوركم وقوله: )) تقويم

نا يكون ل جسم الهنسان الكريمة: أن الية فوائد وم ن  بممالروح؛ إل إهنسمماهن
الممروح أن القول بذاك وليس  ومنها)) روحه من فنيه (( وَسنفخلقوله: 

لكمم ن جسممم الروح لن ذلك وهو البائس، الجسم هذا في تنفخ لهنها جسم
إلممى بممه وتصعد الحنوط في وتجعله تقبضه الملئكة أن مع يرى ل يرى، ل

هنممرى هممل عنممده فنحمم ن الميت روح تخرج عندما هنراه ل هنح ن لك ن السماء
هنعم. شيئا هنرى ما ل، شيئا؟
مم ن بجعممل الهنسممان علممى وجممل عممز الله هنعمة الكريمة: بيان الية فوائد و

المعقول إدراك وعقله، المعقول إدراك بها التي والفئدة والبصار السمع
ووعيه. بالقلب وعقله؟ والبصر، بالسمع بماذا؟

مم ن  لاللقوله:  الشكر قليل الهنسان الكريمة: أن الية وفوائد و منا (( قلني
نا، قليل الشاكر أن  كما)) تشكرون بالشمكر والقمائم قليمل الشماكر أيض

عبببناد ي مببن (( وقلنيببلتعممالى:  اللممه قال قليل، المطلوب الوجه على
. )) الشكور

...:الطالب
العشرة في واحد والشخاص، الفراد حيث م ن لهنه قليل : الشاكرالشيخ

وشممكر قليممل والشمماكر قليممل، شممكره أيضمما هذا الواحد وهنفس قليل، هذا
لال فقوله قليل، أيضا الشاكر شممكر باعتبممار  هممذا)) تشكرون منا (( قلني

الفممراد  باعتبممار)) الشببكور عبببناد ي مببن (( وقلنيلوقوله:  الشاكر،
هنعم. الشاكري ن،

2



مببنا (( قلنياللقمموله:  يشممكر ل ممم ن الكريمممة: ذم اليممة فوائممد وممم ن 
)). تشكرون

خره يكممون أن للهنسممان ينبغممي أهنممه ومنها ففممي النعمممة، حسممب علممى شممك
اللممه، حممرم عممما ويمنعممه اللممه ممم ن يقممرب فيممما السمممع يستعمل السمع
نض أن عليه يجب فنعم القلب أما البصر، في كذلك البصر في وكذلك مر لع خي

به. الله أمر ما كل على بقلبه يقبل وأن الله، حرم ما كل ع ن بقلبه
كلواوجل:  عز قال ثم  نقنا نو نذا ((  ذئ نننا نأ حل نل ذض ذفي نض حر ل

ن لننا ا ذئ ذفي نأ ٍءق نل حل نخ
ٍءد ذدي خيسممتفاد10[السممجدة:)) نج هممؤلء توبيممخ الكريمممة اليممة هممذه ممم ن ] 

.)) كنافرون ربهم بلقناء هم (( بل في سيأتي كما المنكري ن
ككي ن كمماهنوا المكممذبي ن هممؤلء فوائدها: أن وم ن هنعممم؛ اللممه، قممدرة فممي شمما

نيحتمممل)) أئنببنا ضللننا (( أئذالقولهم:  مكممابرة منهممم ذلممك يكممون أن  و
هببم (( بلقمموله:  هممذا ويؤيممد يكممابرون لكمم ن الله بقدرة عالمون وأهنهم
كفار. هؤلء لك ن واضح المر  يعني)) كنافرون ربهم بلقناء
أن بعد الموات بإعادة وجل عز الله قدرة الكريمة: تمام الية فوائد وم ن
للوا الرض في غابوا نح نم نا تعالى الله ينشئهم فيها واض نا. خلق جديد
ممم ن إيجمماد البعممث يقممول: إن ممم ن قممول الكريمة: إبطال الية فوائد وم ن
جديد، م ن خينشأ ثم بالكلية يعدم الخلق على يقول: إهنه م ن فيه لن ، عدم
يعمممل، ل لممم ن الثممواب لكممان كممذلك المر كان لو لهنه باطل؛ القول وهذا

جديممد خلممق ينشممأ ثم بالكلية يعدم أهنه فكوهنه يعمل، لم م ن على والعقوبة
خيحاسب نا فيكون الول موجود هو ما الجديد هذا طيب و لممم ما على معاقب

نا يفعل الممذي هممو هنفسه الهنسان أن بي ن قد تعالى والله يفعل، ل بما ومثاب
خلق أول بدأَسننا (( كمنايعاد:  ولكنه جديد م ن خيخلق ثم خيعدم فليس يعاد

فببي ضببللننا (( أئذاقوله:  الشاهد هنعم، غيره، قال: هنخلق  ما)) َسنعنيده
هنغيب ما بعد يقولون: كيف ضللنا،  أئذا)) جديد خلق لفي أئننا الرض

ما إعادة هو البعث أن على هذا فدل هنبعث؟ كيف ترابا وهنكون الرض في
جديد. خلق ابتداء وليس سبق
نن فوائد وم ن نجممة عندهم ليس بالبعث المنكري ن هؤلء الية: أ مجممرد إل خح

.)) كنافرون ربهم بلقناء هم (( بللقوله:  الكفر
(( بلقناءلقمموله:  القيامممة؛ يوم وجل عز الله ملقاة فوائدها: إثبات وم ن

نيناقمموله:   ومثلممه)) نهبنا ((  يي كن نأ نسبنا ذلَسن نك ا لَسنب حح ذإ ذد نلبى نكبنا نك ذإ ببب لحنا نر حد نكب

ذه ذقني كمال ] ومنها.6[الهنشقاق:)) نف
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 إلممى)) بكببم وكل الذ ي الموت ملك يتوفناكم (( قلتعالى:  قال 
ملمك الرواح قبمض يتمولى المذي أن الكريممة اليمات مم ن يسممتفاد آخمره

)). الموت ملك يتوفناكم (( قللقوله:  الموت؛
عالم  والملئكة)) الموت (( ملكلقوله:  الملئكة؛ فوائدها: إثبات وم ن
لممه، المطيعي ن السامعي ن م ن وجعلهم هنور، م ن وجل عز الله خلقهم غيبي

ل عنببده (( ومنتعممالى:  لقمموله هنعممم؛ المممأمور، فعممل علممى وأقممدرهم
اللنيببل * يسبببحون يستحسببرون ول عبببنادته عببن يسببتكبرون

نهببناوجممل:  عممز  وقممال)) يفببترون ل والنهببنار حني نل نع حة ((  نكبب ذئ حظ نمال ذغال
حد ندا نن ل ذش كصو حع نه ني لل حم نمنا ال كه نر نم نن نأ كلو نع حف ني نن نمنا نو كرو نم حؤ [التحريم:)) كي

طيب. هنعم القدرة وكمال المتثال كمال ] م ن6
لهمما؛ وإحكامه للمور وجل عز الله تنظيم الكريمة: كمال الية فوائد وم ن

الشممياء ممم ن بشمميء موكممل ملك كل  فإن)) بكم كوكل (( الذ يلقوله: 
وإتمامه. وإحكامه النظام بتمام
قمموله: م ن تؤخذ؟ أي ن م ن الله، سلطان الكريمة: عظمة الية فوائد وم ن

ليممس التوكيممل هممذا أن الممدرس في لنا سبق  وقد)) بكم وكل (( الذ ي
طيب. وعظمته،  سلطاهنه...ولكنه وجل، عز الله م ن عجزا

ربكببم إلببى (( ثمالله:  إلى الرجوع الكريمة: إثبات الية فوائد وم ن  
قمموله: ممم ن المقصممود هو هذا لن الجزاء؛ إثبات منه ويؤخذ ،)) ترجعون

.)) ترجعون ربكم إلى (( ثم
حوتعالى:  قال ثم  نل نو نرى ((  ذذ نت نن ذإ كمو ذر حج كم حل كسوا ا ذك حم نَسننا ذه ذس كءو ند كر حنبب ذع

حم ذه بب بالكممافري ن يحممل ما فظاعة بيان بهذا آخرها، ] إلى12[السجدة:)) نر
جوابهما:  والمقممدر)) ترى (( ولوقوله:  م ن يؤخذ؟ أي ن م ن القيامة، يوم

نا. أمرا لرأيت فظيع
الرافعممي الممدهنيا فممي المسممتكبري ن المجرميمم ن هممؤلء فوائممدها: أن وممم ن

((لقوله:  ذلك م ن العكس على القيامة يوم في حالهم ستكون رءوسهم
نء  المؤلف)) رءوسهم َسنناكسوا نل أهنممه " والصممواب يقول: "حيا نا ذ وعممار

نا بالله. والعياذ وخزي
ممم ن بممالحق يقرون القيامة يوم المجرمي ن الكريمة: أن الية فوائد وم ن 

أن بعممد ل، هممذا؟ ينفع هل  ولك ن)) وسمعننا أبصرَسننا (( ربنناتؤخذ:  أي ن
اليوم. هذا ينفعه ما الجزاء أو العذاب الهنسان شاهد
لقمموله: الممدهنيا؛ إلممى الرجعممة يطلبممون هؤلء الكريمة: أن الية فوائد وم ن

فيهمما يكممون قممد الخممرة أن عليها ويتفرع ))، صنالحنا َسنعمل (( فنارجعننا
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فم ن وعليه الله، يدعون وهم العبادة، م ن الدعاء لن العبادات؛ م ن شيء
فيممه العممموم سممبيل على هنفيه فإن عمل دار أو تكليف دار الخرة أن هنفى
رر رر، هنظ نم تكليف فيها يكون قد الخرة فإن ظاه حو ني كف ((  نش حك حن كي ٍءق نع نسنا

نن حو نع حد كيب نلببى نو ذد ذإ كجو يسب خيممدعون ] طيممب42[القلممم:... )) ال )) هممذا (( 
هنعم. تكليف، فيها يكون قد فالخرة تكليف، ل؟ ول تكليف

لقمموله: بممالخرة يوقنممون المكممذبي ن هممؤلء أن الكريمممة اليممة فوائممد وم ن
.)) موقنون (( إَسننا
بصممواب، ليممس السابق عملهم بأن أهنفسهم على فوائدها: إقرارهم وم ن
ل الول فممي وكممأهنهم  يعنممي)) صنالحنا (( َسنعملقمموله:  ممم ن أيمم ن؟ ممم ن

هنعم.  صالحا يعملون
...:الطالب
....:الشيخ

حوتعالى:  قال ثم  نل نو نننا ((  حئ نننا ذش حني نت لل نل ٍءس ككبب حفبب نهنا نَسن ندا حن كهبب ذكبب نل لق نو نحبب
كل حو نقبب حل بنببي ا لن ذم نل حم نم ننل لنبب نه نن نج ذة ذمبب لنبب ذج حل ذس ا لنببنا نن نوال ذعنيبب نم حج )) نأ

لقمموله: اللممه؛ مشمميئة إثبات الكريمة الية هذه م ن ] يستفاد13[السجدة:
)). شئننا (( ولو

َسنفببس كبل لتنينببنا شبئننا (( ولوقممال:  سمملطاهنه؛ فوائدها: كمال وم ن
)). هداهنا

وقمد همداها، هنفممس كمل يعممط لمم حيمث حكمته إثبات فوائدها: أيضا وم ن
نكم م ن شيء لنا سبق مح وكافر. مؤم ن إلى الناس اختل ف في ال

القدريممة؟ هممم ممم ن القدريممة، على الكريمة: الرد اليات هذه م ن ويستفاد
فيممه تعممالى للممه ما بعمله مستقل الهنسان يقولون: إن الذي ن هم القدرية

هم بفعله. هؤلء تعلق ل ولك ن بنفسه ويفعل لنفسه يشاء خلق، ول تقدير
اليممة فممي هل ولك ن عليهم،  يرد)) لتنيناَسننا شئننا (( ولووقوله:  القدرية

ل أهنممه علممى تممدل الخممرى اليممات أن إل ظاهرهمما، الجبرية؟ لمسألة دليل
نا، قممدرة الهنسممان أعطممى تعالى الله لن فيها حجة معشممر وهنحمم ن واختيممار
كلممه، بالكتمماب هنأخممذ بممل بعضمما وهنضممع الكتمماب ببعممض هنأخممذ ل السنة أهل

مشمميئة لممه الهنسممان بممأن وهنممؤم ن شمميء كل فوق الله مشيئة بأن فنؤم ن
هممو اللممه وليممس الفاعممل هممو الهنسممان لن العمممل؛ علممى وقممدرة وإرادة

الفاعل.
(( حببقلقمموله:  يتكلم؛ الله أن الله كلم الكريمة: إثبات الية فوائد وم ن

)). لملن مني القول
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)) (( لملنقمموله:  لن بحر ف؛ وتعالى سبحاهنه كلمه فوائدها: أن وم ن
بحر ف.  تعالى الله فكلم حرو ف، ل؟ ول حرو ف

المعنممى هممو اللممه كلم أن زعممم ممم ن علممى الكريمة: الرد الية فوائد وم ن
أن أردت وتعالى: ولك ن سبحاهنه لقال كذلك كان لو إذ النفس، في القائم
هنعم.)). لملن مني القول حق (( ولكنيقل:  ولم أملها،

.)) جهنم (( لملنلقوله:  النار؛ الكريمة: إثبات الية فوائد وم ن
أن النممار وعممد أهنممه أي ن؟ المعاهدي ن، أوفى وعل جل الله فوائدها: أن وم ن

أوفببى ((ومنتعممالى:  اللممه قممال ولهممذا وعممدها، بممما لهمما ووفى يملها
بعهببدكم أوف بعهببد ي (( وأوفواتعالى:  وقال ،)) الله من بعهده

((.
(( من أيمم ن؟ النممار: ممم ن يممدخلون الجمم ن الكريمممة: أن اليممة فوائممد وم ن

ذلممك فممي أن تقممدم الجنممة؟ يممدخلون وهل ،)) أجمعنين والنناس الجنة
نا هنبممدأ القممرآن ممم ن ذلك على  الدلة وبينا يدخلوهنها أهنهم الصواب وأن خلف
هنعم.  جديد؟ درس

...: الطالب
السمملف بعممض عمم ن خهنقلممت  وقممد... الله رحمه الشيخ ذكره : وهذا الشيخ
 هنعم...هذه مثل على دليل فيه ما ولك ن

؟...:  الطالب
منهممم أطمماع فممم ن الخممرة في يكلفون الفترة أهل ولهذا هنعم : إيه الشيخ
النار.  دخل عصا وم ن الجنة دخل

...: الطالب
يخلممق أن قبممل لكمم ن السممبع، السماوات خلق بعد م ن للترتيب ..:  الشيخ

وأمما مسمتو الخلمق وبعمد مسمتو غيمر الخلق حي ن فهو استثنى ما السماء
أعلم.  فالله قبله
)) هببذا يببومكم لقناء َسنسنيتم بمنا (( فذوقواوتعالى:  تبارك الله قال

بمببنا دخلوهببنا: فببذوقوا إذا الخزَسنببة لهببم وتقوليقممول:"  المؤلف
هنقممرأ: اليممة ظمماهر يوافممق هممل المؤلممف كلم فممي " ولننظممر َسنسببنيتم

كقوا كذو نف نمنا ((  حم ذب كت ذسني نء نَسن نقنا حم ذل كك ذم حو نذا ني لَسننا نه حم ذإ كك نننا ذسني [السممجدة:))  نَسن
تقممول: إهنمما الملئكممة وأن الملئكممة القائممل يكممون أن يناسممب ] هممل14

 هنسيناكم؟
: ل.الطالب
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اللببه (( َسنسواتعممالى:  قممال كممما هنعممم، اللممه، إذن؟ القائممل : ممم نالشيخ
لهممم يقممول وجل، عز الله قول م ن القول هذا أن  والصواب)) فنسنيهم

نا نا تقريع نا وتوبيخ نا وتنديم المممر ،)) َسنسببنيتم بمببنا (( فذوقوايقول:  أيض
((والهاهنة:  والتقريع التوبيخ لمجرد ولك ن المر لمجرد  ول...لل ليس هنا

المؤلممف:" فممذوقوا  قممال)) هببذا يببومكم لقببناء َسنسنيتم بمنا فذوقوا
محممذو ف مفعولهمما هنعممم؟ ذوقوا؟ مفعول أن التقرير بهذا " أفادهنا العذاب
(( ذقكقمموله:  والمعنى هنعم مفعول لها يكون أل ويحتمل العذاب تقديره

هنعممم، والهاهنممة، التوبيممخ مجرد المراد  يكون)) الكريم العزيز أَسنت إَسنك
 أي: بممترككم)) هبذا يبومكم لقبناء َسنسبنيتم بمبنا :" (( فذوقواقممال

وأن ) مصممدرية ( ممما أن بممترككم بقمموله وأفادهنمما "، لممه والعمل به اليمان
النسمميان أي ) مصممدرية ( ممما فممإن كممذلك وهممو تركتممم، ) بمعنى ( هنسيتم

عمم ن القلممب ذهممول هممو الممذي النسمميان وليس الترك بمعنى هنا والنسيان
خيعاقب ل وهذا معلوم ع ن القلب ذهول هو المعرو ف النسيان لن معلوم،

عليممه، يعمماقب الممذي وهممو الممترك علممى النسمميان ويطلممق الهنسممان، عليه
تكوَسنوا ((ولتعممالى:  قمموله الممترك علممى النسمميان إطلق على والدليل

لل... )) َسنسببنينناكم ((إَسنببنا اليممة  وهذه)) فنسنيهم الله (( َسنسوا  لكنا
كقمموله معلمموم عمم ن القلممب ذهممول هممذا معنممى وليس تركناكم،  بمعنى))

المنفممي  فالنسمميان)) ينسببى ول ربي يضل ل كتناب (( فيتعالى: 
خمثبت النسيان غير الله ع ن خمثبت النسيان له، ال والنسمميان الترك، هو له ال

لقناء َسنسنيتم (( بمناو هنعم، الشيء ع ن الذهول الذهول، هو عنه المنفي
له العمل المراد: تركتم اللقاء تركتم لقائه )) هنسيتم: تركتم هذا يومكم
العافيممة الله العذاب- هنسأل في  تركناكم)) َسنسنينناكم (( إَسننا به واليمان
تركهممم ولكنه وعل جل بهم يعلم يزال ل هنسيهم وما وجل عز الله -تركهم

)) تكلمببون ول فنيهببنا (( اخسببئوالهممم:  قال المراجعة بعد لهم وقال
نا؛ العممذاب؟ داخممل ذلممك بعد يتكلمون هل يقممدروا ل الخممرة فممي لهنممه أبممد

م ن رجاءهم  اهنقطع)) تكلمون ول فنيهنا (( اخسئواقال:  لما يخالفوه
ميسوا هنعم بالله والعياذ رجاء كل . َسنسنينناكم (( إَسننا خير كل م ن وأ

الخلببد عببذاب (( وذوقواالعممذاب-  فممي  -تركناكم)) عذاب وذوقوا
للتأكيممد إقرار هذا والتكذيب، الكفر  م ن)) تعملون كنتم  بمنا" "الدائم

سممبق: فيممما قممالوا أهنهممم مممع عنهممم يممزول أن يمك ن ل ذاقوه ما أن وبيان
نا هنعمل ارجعنا العذاب يعني الخلد عذاب ذوقوا رجوع فيه فقال: ما صالح
) ( فممي تقممدير على أو هنعم، هنوعه إلى الشيء إضافة باب م ن وهذا الدائم
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دائممم، عممذاب هممو حممال كممل وعلممى الخلممد، فممي عممذاب يعنممي للظرفيممة
اسممما تكون أن يحتمل )هنا )) ( ما تعملون كنتم بمنا الخلد (( عذاب

مصممدرية تكممون أن ويحتمممل تعملمموهنه، الممدهنيا في كنتم بالذي أي موصول
نر ولك ن ممم ن تعملون كنتم بما هنعم، موصول اسم أهنها المؤلف تفسير ظاه
. والتكذيب الكفر

" بآيناتنببنا يببؤمن (( إَسنمنافقممال:  حقمما المؤم ن م ن وجل عز الله بي ن ثم
فممي اليمممان حصممرت حصممر أداة )) إهنما بهنا ذكروا إذا الذين"  القرآن

يببؤمن :(( إَسنمببنالقوله سجدا خروا ربهم بآيات ذكروا إذا الذي ن في م ن؟
الشممرعية، اليممات فهممي هممذا " وعلى المؤلف: " القرآن قال ))، بآيناتننا

ككر فم ن الكوهنية اليات حتى عامة أهنها والصواب وجممل عز الله يفعله بما خذ
،)) (( بآيناتنببنا اليممة فممي داخممل ذلممك فممإن والمجرميمم ن المكممذبي ن فممي

يممؤم ن إهنممما المممة بهممذه خمماص القممول هممذا أن " يقتضي وقوله:" القرآن
ن ن القرآن، أهل هم لهنهم بآياتنا العممموم سممبيل علممى تؤخممذ أن الولى ولك
لن سممبق بممما حممتى ذإ نن ((  ذذي لل كتوا ا حن كأو ذمبب حلكتببناب] ذه [ا ذلبب حب نذا نق نلببى ذإ حت كي

حم ذه حني نل نن نع يرو ذخ ذن ني نقنا حذ نل لدا ذل لج (( إَسنمنايقمممول:  ]هنعم107[السراء:)) كس
فاعل الذي ن إعرابها؟ وش  الذي ن)) بهنا ذكروا إذا الذين بآيناتننا يؤمن
(( الببذينوقوله:  الكامل اليمان والمراد الذي ن، إل يؤم ن ما يعني يؤم ن

معظوا)) ذكروا إذا خو فممإذا اليممات لهم وبينت لهم موعظة أي: جعلت بها  
معظوا نا خروا بها خو خخرور سجدا، خروا إذا ) جواب ( خروا سجد م ن يكون ال

(( خروا تحممت، إلممى فمموق  ممم ن... الممماء خخممرور ومنممه أسفل إلى أعلى
السممجود  حممال)) ربهببم بحمببد (( وسبببحوا القيممام،  ممم ن)) سببجدا

أحكممام العلممماء بعممض عليهمما أورد اليممة هذه))  يستكبرون ل (( وهم
ممما الن أهنتممم هممل ماذا؟ أم هنعم؟ يسجد؟ الله بآيات ذكر م ن كل قال: هل

نتممه ممما إذا أو سممجد الية عليه قرأت إذا إل مؤم ن...  يكون بموعظممة وعظ
نا كذلك، ليس سجد؟ إذا بعضهم: المراد قال الية؟ هذه ع ن الجواب ما إذ
بهم مرت إذا سجدا خروا يعني السجود، موضع في سجدا خروا بها ذكروا

سممجدة آية بهم تمر أن بدون ربهم بآيات ذكروا إذا أما سجدوا، سجدة آية
الممذي ن المعنى أن الصواب ذلك، خل ف الصواب ولك ن يسجدون، ل فإهنهم

السممجود يكون أن ذلك م ن يلزم ول لها، وخضعوا لها اهنقادوا بها ذكروا إذا
نا فل المسممتقبل فممي حممتى يعنممي سجدا خروا بها ذكروا إذا للتذكير مباشر

نا الجواب يكون أن يلزم جممواب يكممون أن يلممزم ل يعنممي للشممرط، مباشر
نا الشرط خب يقتضي وما له، مباشر يممراد قممد التركيب أو حرو ف م ن الترتي
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زيممد قلممت: تممزوج لو ولهذا بحسبه، شيء كل في موضعه في التركيب به
خولد ... غيممر لممه خيولممد ل أهنممه المعلمموم وممم ن والتعقيب، للترتيب الفاء له، ف

 الزواج؟ بدأ ما بمجرد له يولد هل تأمل كذلك؟ أليس له النساء
: ل.الطالب
ناالشيخ بحسممبه، شمميء كممل تعقيممب هنقممول والتعقيب الترتيب الفائدة : إذ
لم تعممالى وقممال نلمم نأ نر ((  نن نتمم نه نأ نلمم نل ال نز ن ن نأهنمم مء مممم نما نسمم نء ال خح نممما مب لصمم خت خض نف لر ل

ن ا
نة نر نضمم لخ هممي وإذا الصممباح وصممار هنممزل إذا المطممر ] وهممل63))[الحممج: خم
نر مدة بعد ولك ن ل، مخضرة؟ كممذلك المممتزوج، لهممذا خيولممد مدة وبعد تخض

التممذكير مجممرد ذلممك ممم ن يلممزم  ل)) خببروا بهببنا ذكببروا (( إذا هممذه
بممذلك الممتزموا بهمما خذكممروا إذا بممذلك يلممتزمون أهنهممم المعنى بل يسجدون،

اسممتكبار، منهممم يوجممد ولممم السجود موضع في فسجدوا والطاعة السمع
) حممال ( سممجدا))  سجدا (( خروا هنعم الية، في إشكال فل هذا وعلى

 فاعل م ن
هنزهوا ) أي ( سبحوا ) ومعنى ( خروا على ) معطو ف ) و( سبحوا ( خروا

وقمموله: " اللممه سممبحوا أو ربهممم لسممبحوا التقدير محذو ف فالمفعول هنعم
) باء ربهم ( بحمد قوله في الباء أن المؤلف " أفادهنا ربهم بحمد متلبسي ن
الباء أن إلى ذهب أهنه ولو بالحمد، مقرون التسبيح أن معناه لن الملبسة

نحبا تسبيحا فسبحوا للمصاحبة بحمممد لسممبحوا أولى لكان ربهم بحمد مصا
بحممد سممبحوا معنممى همذا وبحممده، الله سبحان قالوا أي هنعم، وهم ربهم
نيحتمل وبحمده، الله قالوا: سبحان يعني ربهم بالتسبيح المراد يكون أل و

ممممدوه بقلمموبهم هنزهمموه المممراد وأن وحمممده، اللسممان تسممبيح والحمممد وح
يسممتحق بممما بألسممنتهم وحمدوه به يليق ل عما بقلوبهم هنزهوه بألسنتهم،
يسممتكبرون ل أهنهم والحال يعني حال  الجملة)) يستكبرون ل (( وهم

. ويخضعون ينقادون بل والطاعة اليمان ع ن
)) جنببوبهم (( تتجنافىبقوله:  ذكره ما صفاتهم م ن تعالى الله بي ن ثم

نا؛ وتبتعد ترتفع عليممه الله صلى النبي ومنه:" كان البعاد المجافاة لن أيض
إذن فمعناهمما جنبيه، ع ن يبعدها " يعني السجود في عضديه يجافي وسلم
مجع المضمماجع عمم ن البعد يستلزم والرتفاع والرتفاع، البعاد جمممع ،المضمما
مجع لض المؤلممف يقممول هنعممم، النوم هو والضطجاع الضطجاع، مكان وهو نم

خرشهم الضطجاع :" مواضع خف ندا بالليل لصلتهم ب ينامون ما هنعم، " أي تهج
ن ن ينامون، فل المضاجع ع ن جنوبهم تتجافى بممه جمماءت بممما مقيممد هذا ولك
فيممه، التهجممد المشروع الزم ن ولك ن الليل كل ليس يتهجدون أهنهم السنة
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لعناعقابه-  -م ن خوفنا ربهم (( يدعون )  ( يدعون))رحمته- -في وطم
) ( جنمموبهم إليممه المضمما ف ممم ن ) أو ( تتجافى فاعل م ن حالية جملة هذه

المريمم ن، أو عبممادة؟ ول مسمألة دعمماء ربهممم، يمدعون كمموهنهم حممال يعنممي
)) وطمعببنا خوفنا (( ربهم وعبادة مسألة دعاء يدعوهنه المري ن يشمل
نا نا  وجل عز الله عقاب م ن خوف علممى الحامممل ما لك ن رحمته، في وطمع

عقمابه وشمدة اللمه وعظممة تقصميرهم إلمى هنظمروا إذا والطمع؟ الخو ف
وأهنهممم وعفوه الله رحمة سعة إلى هنظروا وإذا الخو ف، جاهنب عليهم غلب
به يقوموا أن ينبغي بما قاموا

الطمع. جاهنب عليهم : غلبالطالب
الخممو ف جناحي بجناحي ن يسيرون فهم الطمع، جاهنب عليهم : غلبالشيخ

نغلممب؟ أن ينبغممي أيهما ولك ن والطمع اللممه: رحمممه أحمممد المممام قممال... خي
نا ورجاءه خوفه يكون أن ينبغي إن لهنممه صمماحبه؛ هلممك غلممب فأيهممما واحد
نب نل نب غ نب وإن الله، رحمة م ن قنط الخو ف جاهن نل نب غ مكر أم ن الرجاء جاهن
كلب يقول: الصحيح بي ن، بي ن يكون ولك ن الله والمريممض الخو ف، جاهنب يغ

كلب نلب المرض عند يعني الطمع، جاهنب خيغ فممي والرجمماء، الطمممع جاهنب خيغ
كلب الصحة حال كلممب الطاعممة فعل وقيل: إن الخو ف، جاهنب خيغ خيغ جمماهنب فل

مملها أو بالمعصية هم وإن الرجاء كلب ع خيغ ((يقول:  هنعم، الخو ف، جاهنب فل
) هممل ( ممم ن  يتصممدقون،)) ينفقببون رزقنناهم وممنا وطمعنا خوفنا

ينفقممون؟ رزقنمماهم ممما بعممض يعنممي للتبعيممض أهنهمما أو الجنممس لبيممان هي
اللممه إلممى تقربمما مماله كممل يبممذل م ن صار للتبعيض إهنها قلت إذا للتبعيض،

نا، صار ا ينفقمون وأهنهمم الجنمس لبيمان إهنها قلت وإن مذموم رزقنماهم مم
نلممه مماله بمذل مم ن يكمون أن يقتضمي ل فمإهنه بيمان المممراد لن ممذموما ك

اء فيهما اختلمف المسألة وهذه والكثير، القليل فيشمل الجنس همل العلم
خذل علممى يقتصممر أو اللممه سممبيل وفممي اللممه طاعة في ماله كل الهنسان يب

مجع ذلك أن والصواب بعضه؟ بها التي السباب وإلى الشخص حال إلى ير
أو التوكممل ضممعيف الهنسممان كممان فممإن وأهلممه، هنفسممه ع ن الضرورة يدفع

كممان وإن ممماله، مما شمميئا يبذل أن فالفضل التكسب على القدرة ضعيف
أبممو أممما بكر، أبو م ن؟ فعل كما ماله بجميع يتصدق أن فله بالعكس المر
صلى الرسول له قال ورسوله لله صدقة ماله م ن ينخلع أن هنذر لما لبادة
) فجعممل لبك خنيببر فهو منالك بعض علنيك أمسكوسلم: (  عليه الله
 البذل الهنفاق وقوله: ينفقون هنعم، المال بعض يمسك أن له الخير م ن
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نفالتعالى:  الله قال كم ((  نل حع حس نت حف ني نمنا نَسن ذف حخ حم كأ كه حن نل ذة ذمبب لر ٍءن كقبب كنيبب حع نأ

لء نزا نمنا نج كَسنوا ذب نن نكنا كلو نم حع لي هنفممس تعلممم ] فل17[السجدة:)) ني ل هنفممس أ
أعنيببن قببرة من لهم أخفي (( منا تعلم ل مرسل هنبي ول مقرب ملك

أخممبر بممما معلوم المعنى فإن المعنى، لعلم ل الحقيقة لعلم هنفي  وهذا))
ابمم ن قممال ولهممذا مجهولممة، الشمميء ذلممك حقيقة لك ن العي ن قرة م ن الله

أن  معلمموم) السببمناء إل الجنة في ممنا الدَسننينا في ( لنيسعباس: 
نل الجنة في نا هنخ نة ورماهن نا وفاكه نل ولبن نء وعس نا وما نا وخمر أشممبه وما وطير
نل مجهولممة الشمميء ذلممك حقيقممة ولكمم ن المعنى وهنعلم هذا هنعلم ذلك ل؟ و

) أي لهممم أخفممي  ( ممما)) لهببم أخفي منا َسنفس تعلم (( فال مجهولة
(( منوقوله:  معلوم، ) المعنى أخفي ( ما معنى وليس أخفي ما حقيقة
عينممه وقممرت جمدت، بمعنى عينه قرت أعينهم، به تقر  ما)) أعنين قرة

نر م ن تكون الول فعلى سكنت، بمعنى خق دمممع يقال: إن ولهذا البرد وهو ال
السمرور ودمعة حارة، الحزن دمعة هنعم، حارة الحزن ودمعة بارد السرور
خنه قال: قرت ولهذا باردة، أهنها وهي القرار م ن كاهنت إذا أما خسرت، إذا عي

إلممى تلتفممت ل قارة عيوهنهم أن يعني إليه تنظر هي ما سوى إلى تلتفت ل
نرت معنى فإن صحيح المعنيي ن وكل عليه، هي ما سوى بممردت أي عينممه ق

إلممى تنظممر فل سممكنت أي عينممك قرت ومعنى الحزن، حرارة يلحقها فلم
نية غاية معناه يكون وهذا عليه، هي ما سوى شيء من هنعم. الم

ني المضارع ياء بسكون قراءة المؤلف: " وفي قال تعالى الله قال  " أخف
تعلم (( فال أهنمما يعنممي خأخفممي  مضممارع فعممل هنعم أخفي ماض، فعل هذا

قرة (( من وجل عز الله يعني أهنا لهم   أخفي)) لهم أخفي منا َسنفس
ني (( منا  أما)) أعنين للمجهممول مبنممي ممماض فعممل  فهممو)) لهبم أخفب

نا مسممتتر وفاعله نل جممواز نا؟ و نل جمموازا قممالوا: مسممتتر وجوابمم إذا وجوبمما؟ و
ني كاهنت نا، مستتر فهو أخف ني كاهنت إذا جواز وفمماعله ممماض فعممل فهي أخف

نا، مستتر وفمماعله مضممارع فعممل فهممي بالسممكون أخفممي كمماهنت وإذا جممواز
هممو فممالله صممحيح، القراءتي ن كلتا على والمعنى أهنا، تقديره وجوبا مستتر

ني (( منا للمجهول المبني على حتى أخفاه الذي ذفبب حخ خمخفممي  فممإن)) كأ ال
ني (( منا الله هو )). أعنين قرة من لهم أخف

نء نء يعملممون كمماهنوا بما قال: (( جزا هممل ولكمم ن لجلممه، ) مفعممول )) ( جممزا
نل ( أخفي عامله هل أجله م ن المفعول ) ( قممرة أهنهمما ) الظمماهر ( قرة ) و

نء، أعينهم قرت يعني ني المعنى وليس جزا نء لهم أخف يقال: إن قد لهنه جزا
نء أعي ن قرة م ن لك ن الجزاء في أبلغ الظهار كناَسنوا بمنا (( جزاء هنعم جزا
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قلممت: فإن الله، طاعة م ن الدهنيا في يعملوهنه كاهنوا بالذي  أي)) يعملون
عليممه اللممه صمملى النممبي عمم ن ثبت وقد بعملهم خيجازون أهنهم على يدل هذا

يببنا أَسنببت قببنالوا: ول بعملببه، أحد الجنة يدخل ( لنقال:  أهنه وسلم
همو  فما) برحمته الله يتغمدَسني أن إل أَسننا، الله! قنال: ول رسول

العلممم: إن أهممل قممال وأمثالهمما؟ اليممة هممذه وبيمم ن الحديث هذا بي ن الجمع
فممي الموجممودة هممي للسممببية التي فالباء الباء معنى باختل ف بينها الجمع

لءالية:  هذه مثل والباء يعملون، كاهنوا ما بسبب أي))  كناَسنوا بمنا (( جزا
) بعملببه أحد الجنة يدخل ( لنقوله:  في المذكورة هي للعوض التي

نا أي العامممل لظهممر والمقاصممة المعاوضممة أردهنمما لممو لهننا عمله، ع ن عوض
نا نا، مغبوهن ممم ن عمل مهما العامل كان والمعاوضة المقاصة أردهنا لو مطلوب

جميممع تسممتوعب عليممه الله هنعم م ن واحدة هنعمة مطلوب، فهو الصالحات
وأصوم الخمس الصلوات أصلي لله الحمد القائل: أهنا مثل يقول العمال،
لممو ل؟ ول صممح للجنممة منزلممة هذه البيت، وأحج مالي زكاة وأدفع رمضان

 ...النعم م ن بنعمة هنقارهنها أن أردهنا
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